
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ДИЗАЙНУ 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН» 
 

Підготовка майбутніх дизайнерів здійснюється за трьома напрямками: 

«Дизайн інтер’єру і меблів»,  «Графічний дизайн та реклама»,  «Дизайн одягу» 
 

Майбутні дизайнери одягу здобувають та опановують: 
 поглибленні знання з історії мистецтв та одягу, основ композиції, 

кольорознавства, основ гармонізації художньої системи 

«людина-одяг-доповнення»; 

 поглибленні знання і розуміння художнього та технічного 

проектування, одягу, доповнень і аксесуарів до нього; 

 поглибленні знання і розуміння процесу дизайнерської 

діяльності, вимог до одягу; 

 знання з матеріалознавства, технологічних процесів та 

обладнання для виготовлення одягу; 

 розробка художніх ескізів (фор-ескізів, авторських) 

прийомами малюнку, живопису, графічних технік, 

комп’ютерної графіки; 

 розробка креслень виробів із застосуванням систем 

автоматизованого проектування одягу та проектно-

конструкторської документації; 

 конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень; 

 розробка проектів одягу для різних умов виготовлення 

(авторський, індивідуальний, промисловий); 

 базові знання з рекламної діяльності та маркетингу в фешн-

індустрії; 

 захист авторських прав 

 Майбутні дизайнери інтер’єру і меблів здобувають та 

опановують: 

 поглибленні знання з історії мистецтв та матеріальної 

культури, основ композиції, кольорознавства, основ 

гармонізації художньої системи «людина-середовище»; 

 розробка художніх ескізів прийомами малюнку, живопису, 

графічних технік, комп’ютерної 2D та 3D графіки; 

 поглиблене знання новітніх матеріалів, технологій оздоблення 

інтер’єрів та екстер’єрів; 

 розробка технічних ескізів та креслень об’єктів зовнішнього та 

внутрішнього архітектурного середовища, предметів 

інтер’єру і меблів із застосуванням комп’ютерних 2D та 3D 

програм; 

 розробка дизайн-проектів інтер’єрів різного призначення 

(громадські, індивідуальні споруди); 

 розробка технічних ескізів та складальних креслень об’єктів 

інтер’єрів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм; 

 розробка дизайн-проектів для різних умов виготовлення 

(авторського, індивідуального, промислового); 

 застосовування новітніх матеріалів, технологій для оздоблення 

інтер’єрів та екстер’єрів 

 захист авторських прав 

 Майбутні графічні дизайнери здобувають та опановують: 
 

 поглибленні знання з історії мистецтв та матеріальної культури, 

основ композиції, кольорознавства, основ гармонізації художньої 

системи «людина-середовище»; 

 розробка авторських ескізів, фор-ескізів із застосуванням засобів 

та прийомів малюнку, живопису, графічних технік, комп’ютерної 

2D та 3D графіки; 

 володіння комп’ютерними графічними і текстовими програмами й 

редакторами, методами розробки та відображення інформації у 

сфері графічного дизайну та реклами; 

 принципи та особливості анімаційних комп’ютерних технологій; 

 розробка рекламної продукції (логотипи, афіші, каталоги, 

календарі, корпоративно-іміджева продукція) та поліграфічної 

продукції (книжки, періодичні видання); 

 знання основ рекламної діяльності та маркетингу; 

 володіння комп’ютерними графічними і текстовими програмами 

та редакторами, методами розробки; 

 залучення історико-культурологічної спадщини, сучасних 

технологічних та технічних досягнень, Інтернет-ресурсів для 

розробки графічних об’єктів 
 захист авторських прав 

  
 

 

При кафедрі діють курси з підготовки до вступних іспитів на спеціальність.                   

khnudesign.com  
 

Завідувач кафедрою дизайну Кармаліта Анатолій Костянтинович, тел. 0679000414 

 


